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（Nasusunog na basura）
Nasusunog na basura

Landfill na basura

Nairirisaykel na basura

Nakalalason na basura

Malaking basura

 ipinagbabawal itapon
Mga basurang 

Para sa mga 
 katanungan

（Nasusunog na basura）

Mga basura mula sa kusina, pira-pirasong mga papel, 
maliit na sanga, produktong kahoy (maliliit), damo 
at produktong tella, mantika, kabibe, lampin

Kaha, kaldo, kawali, produktong bubog, keramika maliliit 
na gamit na de-kuryente, lata ng pintura, balde, lababo, 
pamitinan, tungkod ng halaman, palayok at iba pa.

Mga basura mula sa kusina, pira-pirasong mga papel, 
maliit na sanga, produktong kahoy (maliliit), damo 
at produktong tella, mantika, kabibe, lampin

Kaha, kaldo, kawali, produktong bubog, keramika maliliit 
na gamit na de-kuryente, lata ng pintura, balde, lababo, 
pamitinan, tungkod ng halaman, palayok at iba pa.

Mga boteng pinaglagyan ng juice, bote ng
mga inumin, kape, jam, ponsu at iba pang 
mga produktong bote. 

Mga latang pinaglagyan ng juice, 
inuming gaya ng beer,  biskwit, 
pagkaing dilata at iba pa.

Mga PET bottle na pinaglagyan ng 
inumin tulad juice, tsa, mga pinaglagyan ng 
mirin, toyo at iba pa.

Uri ng mga lata (Lata)

Mga boteng pinaglagyan ng juice, bote ng
mga inumin, kape, jam, ponsu at iba pang 
mga produktong bote. 

Mga latang pinaglagyan ng juice, 
inuming gaya ng beer,  biskwit, 
pagkaing dilata at iba pa.

Mga PET bottle na pinaglagyan ng 
inumin tulad juice, tsa, mga pinaglagyan ng 
mirin, toyo at iba pa.

Diyaryo, mga magasin, karton, pamalot na papel,    
pang-empakeng kahon, paper packs para sa gatas 
at juice (kulay puti ang loob), mga papel galing sa 
shedder, mga hindi pa nagamit na papel at papel na 

Flourescent lamps ( maliban sa LED)
Baterya (Maliban sa rechargeable 

battery at button battery)  
Thermometer (maliban sa digital)

Pupitre, aparador, sofa, kama, paminggalan, kutson,
bisikleta, bintilador, bakyum, de-kuryenteng kalan, 
at iba pang basura na malaki na hindi kasya sa supot 
ng panglandfill na basura.  

Flourescent lamps ( maliban sa LED)
Baterya (Maliban sa rechargeable 

battery at button battery)  
Thermometer (maliban sa digital)

Pupitre, aparador, sofa, kama, paminggalan, kutson,
bisikleta, bintilador, bakyum, de-kuryenteng kalan, 
at iba pang basura na malaki na hindi kasya sa supot 
ng panglandfill na basura.  

Cassette type na gas cylinder, fire extinguishers, baterya at iba pang mapanganib na bagay.

Mga tasa, supot, trey maliban sa
kulay puti, mga bote, cling film, 
at takip ng mga PET botte.

Uri ng mga plastik (plastik)
Mga tasa, supot, trey maliban sa
kulay puti, mga bote, cling film, 
at takip ng mga PET botte.

Mga puting kulay na trey na pinaglagyan ng gulay, isda, 
karne at iba pang pagkain, styrofoam ng kooler at mga 
styrofoam na pinagbalutan ng mga de-kuryenteng gamit.

Mga puting kulay na trey na pinaglagyan ng gulay, isda, 
karne at iba pang pagkain, styrofoam ng kooler at mga 
styrofoam na pinagbalutan ng mga de-kuryenteng gamit.

◎Ilagay ang basura sa itinakda ng siyudad sa  supot na nasusunog na basura.
◎Hugasan at patuyuin ang basura mula sa kusina.
◎Hinihingi ang inyong kooperasyon sa pagtapon ng lumang mantika (Vegetable oil) .

(May nakatakdang BOX o tapunan sa munisipyo, sangay at balangay).

◎Tanggalin ang dumi ng paper diaper.
◎Tanggalin ang mga bakal na parte ng photo album.

◎Ilagay ang basura sa itinakda ng siyudad sa  supot na landfill na basura.
◎Kapag hindi kasya sa itinakdang supot para sa basura, itapon ito bilang [malaking basura].
◎Para hindi mapanganib, ibalot ng tela ang mga biyak na mga babasaging

produkto at mga matatalas na bagay.
◎Makipag-ugnayan sa binilhan na tindahan sa mga bote, lata at plastik na nilagyan ng fertilizer.
◎Hinihingi ang inyong kooperasyon sa pagtapon ng maliliit na de-kuryenteng

kagamitan. (May nakatakdang BOX o tapunan sa munisipyo, sangay at balangay).

◎Tanggalin ang takip at hugasan ang loob nito bago itapon.
◎Para makumpirma ang laman ng supot ng basura, gumamit ng natatalaga

 na supot na nakikita ang loob ng basura sa pagtapon nito.
◎Hanggat maari isauli ang mga 1.8 liter na bote at bote ng serbesa sa binilhan nito.
◎Kung marumi o may laman ang bote, bibiron, tasa na gawa sa bubog itapon

ito bilang [landfill na basura].

◎Tanggalin ang takip at hugasan ang loob nito bago itapon.
◎Para makumpirma ang laman ng supot ng basura, gumamit ng natatalaga

na supot na nakikita ang loob ng basura sa pagtapon nito.
◎Siguruhing wala ng laman ang pang-spray at cartridge ng gaas, butasan ito

sa lugar na walang malapit na apoy at mahangin na lugar bago ito itapon.
◎Kapag kontaminado o may laman ang bote, itapon ito bilang [landfill na basura].

◎Tanggalin ang mga takip, tanggalin ang mga label at hugasan ang loob nito
bago itapon.

◎Para makumpirma ang laman ng supot ng basura, gumamit ng natatalaga na
supot na nakikita ang loob ng basura sa pagtapon nito.

◎Maliban sa pakete o trey ng itlog at ascidium, itapon ito bilang plastik.
◎Kung hindi na makuha ang dumi, itapon ito bilang [nasusunog na basura].

◎Kung madumi ito, hugasan muna ang loob bago ito itapon.
◎Para makumpirma ang laman ng supot ng basura, gumamit ng natatalaga

na supot na nakikita ang loob ng basura sa pagtapon nito.
◎Huwag ilagay ang mga supot galing sa grocery sa supot na nakikita ang loob.
◎Kung hindi na makuha ang dumi, itapon ito bilang [nasusunog na basura].
◎Tupperware at iba pang mga produktong yari sa plastic itapon ito bilang

[landfill na basura].

◎Kung marumi ay linisan muna bago ito itapon.
◎Para makumpirma ang laman ng supot ng basura, gumamit ng natatalaga

na supot na nakikita ang loob ng basura sa pagtapon nito.
◎Mga styrofoam galing sa kooler at iba pang styrofoam na ginamit bilang

masetera ay itapon bilang [landfill na basura]
◎Kung hindi na makuha ang dumi, itapon ito bilang [landfill na basura].

◎Kagaya ng mga dyaryo, magasin, karton, paper pack at lumang damit talian
ng pisi sa magkabilang hugis ng krus bago ito itapon.

◎Sa mga recyclable na papel talian ng pisi o ilagay sa paper bag bago ito itapon.
◎Huwag ito talian gamit ang packaging tape.
◎Sa mga paper packs hugasan, patuyuin at gupitin upang bumuka at sama-samahin itapon.
◎Ilagay sa transparent na supot ang basurang papel na idinaan sa shredder.
◎Ang nylon at produktong balat ay itapon bilang [Nasusunog na Basura].

◎Para makumpirma ang laman ng supot ng basura, gumamit ng natatalaga
na supot na nakikita ang loob ng basura sa pagtapon nito.

◎Mga hindi na kailangan na rechargeable battery at button battery ay isauli sa
binilhan na tindahan.

◎Mga bumbilya na LED, mga digital na thermometer ay itapon ito bilang
[landfill na basura]

Kadabiyernes (maliban kung walang trabaho) Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon

Tumawag at mag-aplika isang lingo mauna para sa pagtapon ng malaki na basura.  (Uri ng basura, adres at iba pa.) 
At ilang araw ay, makakatanggap kayo ng poskard galing sa siyudad (permiso).
Dalhin ang poskard sa itinakdang bilihan ng supot ng basura at bayaran ang kabayarang tiket (sticker).
Idikit ang sticker sa malaking basura at itapon ito sa nakatakdang tapunan.

Mag-aplika sa itinakdang kompanya para sa pagpakolekta at pagpahakot ng pangkalahatang basura.
Para sa karagdagang katanungan tumawag sa departamento ng lokal na residente ng munisipyo.

・Paraan ng pagdala ng basura sa itinatakdang pasilidad  ng ciudad

・Pag-aplika sa pagpapapatapon ng basura sa itinakdang kompanya

・Kung magtatapon sa araw ng malaking basura

○Departamento ng local na residente ng munisipyo ng Ikata 38-2653 (Direktang linya)
○Lugar ng tapunan ng pangkalahatang basura   39-0121 (Biyernes ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon)

○Sangay ng local na residente ng Seto 52-0111
○Sangay ng local na residente ng Misaki 54-1111

Nasusunog na basura

Landfill na basura

Nairirisaykel na basura

Nakalalason na basura

Malaking basura

 ipinagbabawal itapon
Mga basurang 

Para sa mga 
 katanungan

Uri ng mga bote

PET bottle (PET)

Uri ng mga plastik (plastik)

Styrofoam

Lumang papel・Lumang damit

Uri ng mga lata (Lata)

Bago mag-alas 8 ng umaga sa araw ng pagkolekta ng basura itapon sa itinalaga na lugar ang basura. 

Paraan ng pagtatapon ng mga basura

Fertilizer (pati ang lalagyan o supot nito), lason, mga mapanganib na bagay, panunaw, at ibang mga 
delikadong bagay.
Aircon, telebisyon, (picture tube, LCD, o plasma na klase), refrigerator, freezer, washing machine, dryer 
ng damit, at ibang mga de-kuryenteng kasangkapan na sakop sa batas ng resaykel.
Kokolektahin ng taga-gawa ng motorsiklo na itatapon sa basura, makipag-ugnayan sa mangangalakal 
ng motorsiklo.  

※Maliban sa vegetable oil, gumamit ng coagulants na binibenta sa tindahan at patigasin, gumamit ng papel o iba pa para sipsipin ang likido bago ito itapon sa basurahan.


